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ا، كاَن اْلَكثيُر ِمَن اْلَبَشِر َيعيشوَن َعلى َسْطِح اأَلْرِض بِاإِلضاَفِة  ا ِجدًّ ُمْنُذ َزَمٍن َبعيٍد ِجدًّ
إِلى َأْعداٍد َكبيَرٍة ِمَن اْلَحَيواناِت.

ِة َهانِئًا بَِعْيِشِه في ِدياِرِه. َوكاَن ُكلٌّ ِمْن َهِذِه اْلكائِناِت اْلَحيَّ
َوَلِكنَّ اْلَحَيواناِت اْخَتَفْت في َأَحِد اأَلّياِم.

ما الَّذي َحَدَث يا ُترى؟



َيْقَطُع الّناُس اأَلْشجاَر.
لِماذا؟



إِنَُّهم َيْقَطعوَنها لَِيْبنوا 
ُمُدنًا؛

لَِيْبنوا َمناِزَل
واِرَع عوا الشَّ َولُِيَوسِّ

َولُِيْنِشئوا اأَلْنفاَق.



َيْبني طائُِر َنّقاِر 
ُه  اْلَخَشِب اْلكوِريِّ ُعشَّ

َرِة. َفْوَق َأْغصاِن اأَلْشجاِر اْلُمَعمِّ
َجَرِة َبْحثًا َعِن اْلَيَرقاِت  تاب، تاب! َيْنُقُر َنّقاُر اْلَخَشِب لِحاَء الشَّ

لَِيْأُكَلها.
َتْهوى اْلَيَرقاُت اْلَعْيَش في اأَلْشجاِر اْلَكبيرِة الَّتي َيزيُد ُعْمُرها َعلى ِمَئِة عاٍم.

َيْرعى اْلماِعُز اْلَحشائَِش في َأْعلى اْلَجَبِل.
ِة  ْخِريَّ اْلماِعُز َجَباٌن، َولَِذلَِك َيعيُش في اْلِجباِل الصَّ

َوَعميقًا في اْلغاباِت.
حالُِب الَّتي َيْقتاُت ِمْنها  َوَتكوُن اْلَحشائُِش َوالطَّ

ِة. ْخِريَّ اْلماِعُز َقليَلًة َعاَدًة في اْلِجباِل الصَّ
ُرقاِت َواأَلْنفاَق اْلَحديَثَة َحَصَرِت اْلماِعَز،  َوَلِكنَّ الطُّ

َوَقيََّدْت َحَرَكَتُه!
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َواآلَن، َلْم َيُعْد في ِوْسِع الّناِس 
َسَماُع َصْوِت َكالك، َكالك 

اْلُمَسّلي.

َواآلَن، َلْم َيُعْد في ِوْسِع الّناِس ُرْؤَيُة 
ِق اْلِجباِل الَّذي َيْلَبُس َفْرَوًة. ُمَتَسلِّ



َّعاِم اْلَجيِِّد  َتْنَتِقُل اْلَحَيواناُت ِمْن َجَبٍل إِلى آَخَر َبْحثًا َعِن الط
َّفيِق اْلُمناِسِب، فيما ُيساِفُر الّناُس ألْسباٍب ُمْخَتِلَفٍة. َوالر
ُُّرقاِت،  ِّ الط َوحيَن قاَم الّناُس بَِقْطِع َأْشجاِر اْلغاباِت لَِشق
ُِّل بِواِسَطِة َسّياراتِِهم  َّنوا ِمَن التََّنق َوإِْنشاِء األْنفاِق، لَِيَتَمك

بُِسْرَعٍة َوراَحٍة، َلْم َيُعْد بِاْستِطاَعِة اْلَعديِد ِمَن اْلَحَيواناِت 
االْنتِقاُل ِمْن َمكاٍن إِلى آَخَر.

َهْل ُيْمِكُننا إِعاَدُة َهذا اْلَمكاِن إِلى سابِِق َعْهِدِه؟



َأعاَق اإِلْنساُن َمجاِرَي 
اأَلْنهاِر.

لِماذا؟



دوِد، َفَعَل َذلَِك إِلْنشاِء السُّ
وَمَحّطاِت اْلَكْهَرباِء،

َواْلَمصانِِع،
ْخَمِة. َوَخّزاناِت اْلِمياِه الضَّ

ِعْنَدها، َأْصَبَح اإِلْنساُن َسعيدًا.
َوَلِكْن، َمِن الَّذي َأصاَبْتُه التَّعاَسُة؟



ْهِر َبْحثًا َعِن اأَلْسماِك. َيْسَبُح َثْعَلُب اْلماِء في النَّ
ٍة ُقْرَب اأَلْنهاِر،  َوِخالَل النَّهاِر، َتناُم َثعالُِب اْلَماِء في ُكهوٍف َحَجِريَّ

َوفي ُجحوٍر َحَفَرْتها في اأَلْشجاِر.
ْيِل، َفِهَي َتْسَبُح في األْنهاِر اِلْلتِقاِط اأَلْسماِك. َأّما في اللَّ

دوَد الَّتي ُأقيَمْت َعلى اأَلْنهاِر َأعاَقْت َطريَقها، َوَلْم َتُعْد  َوَلِكنَّ السُّ
ْيِد َكالّسابِِق. َتْسَمُح َلها بِالصَّ

يٌّ الِمٌع. ّبوِط ِفضِّ َبْطُن َسَمَكِة الشَّ
ى  ا َوُمَغطًّ َمَكُة ال َتعيُش ِسوى في اأَلْنهاِر الَّتي َيكوُن َقْعُرها َرْمِليًّ َوَهِذِه السَّ

َل َأيَّ  ا َفِهَي ال َتْسَتطيُع َأْن َتَتَحمَّ بِاْلَحصى. َوبِما َأنَّها َأْسماٌك َصغيَرٌة ِجدًّ
ِث اأَلْنهاِر، َلْم َيُعْد  راٍت َتْطَرُأ َعلى بيَئتِها. َوبَِسَبِب َتفاُقِم ُمْشِكَلِة َتَلوُّ َتَغيُّ

بِإِْمكاِن َهِذِه اأَلْسماِك اْلَعْيُش فيها.



ُّدوُد اْلِمياَه َوَتْمَنُع َهْدَرها، َفُتساِعُد اإلْنساَن َعلى َتْأميِن  َتْحِجُز الس
حاجاتِِه ِمَن اْلِمياِه في َأْوقاِت اْلَجفاِف.

ُِّل. َّريَق َأماَم األْسماِك َوَثعالِِب اْلماِء َفَتْمَنُعها ِمَن التََّنق َوَلِكنَّها َتْقَطُع الط
َُّك ُتْصبُِح آِسَنًة، َفَتْمَتنُِع اْلَحَيواناُت َعِن اْلَعْيِش  َّ اْلِمياَه الَّتي ال َتَتَحر إِن

فيها.
ُّ؟ َّْيُء األَهم َوَلِكْن، ما ُهَو الش



َواآلَن، َلْم َيُعْد في ِوْسِع الّناِس ُرْؤَيُة َثعالِِب اْلماِء 
َوِهَي َتْلَعُب في اأَلْنهاِر.

َواآلَن، َلْم َيُعْد في ِوْسِع الّناِس ُرْؤَيُة 
ماِل. غيَرِة الَّتي َتْحِفُر في الرِّ اأَلْسماِك الصَّ



ُّدوِد. وفي اْلَوْقِت َنْفِسِه، َتعوُد اْلِمياُه  َيْحُصُل الّناُس َعلى اْلِمياِه ِمَن الس
َّ ِمياَه اْلُبيوِت َواْلَمطاِعِم َواْلَمصانِِع اْلَقِذَرَة،  اْلُمْسَتْعَمَلُة إِلى األْنهاِر. إِْذ إِن

َّدًا في األْنهاِر. ُّ ُمَجد ََّثًة َتُصب ًَّة ُمَلو َّ كيْميائِي َوالَّتي َتْحَتوي ُزيوتًا َوَمواد
ََّثِة. َوال َتْسَتطيُع اْلَحَيواناُت َوالنَّباتاُت اْلَعْيَش في َهِذِه األْنهاِر اْلُمَلو

َّدًا؟ َوَلِكْن، َهْل ُيْمِكُن َأْن َيْسَتْخِدَم اإلْنساُن َهِذِه اْلِمياَه ُمَجد



َف اإِلْنساُن َسَبخاِت  َلَقْد َجفَّ
الّشاِطِئ.

لَِماذا؟



َلَقْد َفَعَل َهذا لَِيْكَسَب اْلَمزيَد ِمَن اأَلراضي،
ِة، راِعيَّ َولَِيْحُصَل َعلى اْلَمزيِد ِمَن اأَلراضي الزِّ

َولَِيْحُصَل َعلى اْلَمزيِد ِمَن اْلُحقوِل،
َولَِيْبنَِي اْلُمُدَن.



َتْقِفُز ُطيوُر »َأبو ِمْلَعَقة« َعلى َسْطِح َسَبخاِت الّشاِطِئ.
بيِع َواْلَخريِف، َوِهَي َتُزوُر كوريا ِخالَل َفْصَلي الرَّ

َفَتْربُِض َعلى َسَبخاِت الّشاِطِئ لُِتريَح َأْجنَِحَتها، َوَتْأُكَل ِمْلَء ُبطونِها. 
َبخاُت، َفإِنَّ ُطيوَر »َأبو ِمْلَعَقة« َسَتْخَتفي َأْيضًا. َوَلِكْن، إِذا اْخَتَفْت َهِذِه السَّ

يوَر اْلُمهاِجَرَة ِمْن دوِن َأْن ُيْصِدَر َأيَّ َصْوٍت. ْيِل الطُّ ْسُر َأْبَيُض الذَّ َيْفَتِرُس النَّ
ويِل في كوريا. َوِعْنَدما  تاِء اْلباِرِد َوالطَّ ْيِل َفْصَل الشِّ ْسُر َأْبَيُض الذَّ ُيْمضي النَّ

يوَر اْلُمهاِجَرَة ِعَوضًا  ِمَن  ْسُر الطُّ ُد ِمياُه اأَلْنهاِر، َيْصطاُد َهذا النَّ َتَتَجلَّ
. يوِر اْلُمهاِجَرِة َتْنَخِفُض بَِشْكٍل ُمْسَتِمرٍّ اأَلْسماِك. َوَلِكنَّ َأْعداَد الطُّ

ْيِل ما َيْكفيِه ِمَن الّطعاِم. ْسِر َأْبيِض الذَّ َوَهَكذا، َلْم َيُعْد َلدى النَّ



َّْوكِ في َسَبخاِت  ََّرطاُن َوالّديداُن َوأَْسماُك الش َيعيُش الَْمحاُر َوالس

الّشاطِِئ. َوُهناَك كائِناٌت ُعْضوِّيٌة َصغيرٌة أُْخرى َتعيُش في َهذِهِ 

ََّبخاِت، َوَتقوُم بَِتْنظيِف الْمِياهِ َوَتْنقَِيتِها. َوُتَشكُِّل ُحقوُل الَْقَصِب  الس

 َّ ُّيورِ الُْمهاِجَرةِ. َولَكِن ََّبخاِت بيَئًة ُمناسَِبًة لِلط الَْمْوجوَدُة َعلى أَْطراِف الس

ََّبخاِت َتْخَتفي اآلَن الْواحَِدَة تِلَْو األُْخرى. َهذِهِ الس

ََّبخاِت َفَقْط، أَْم َخسَِر أَْشياَء أُْخرى َمَعها؟ َفَهْل َخسَِر اإلِْنساُن َهذِهِ الس



َواآلَن، َلْم َيُعْد في ِوْسِع الّناِس
ُرْؤَيُة ُطيوِر »َأبو ِمْلَعَقة«.

َواآلَن، َلْم َيُعْد في ِوْسِع الّناِس ُرْؤَيُة
ْيِل َوُهَو َيطيُر فاِردًا  ْسِر َأْبَيِض الذَّ النَّ

َجناَحْيِه، َوباِحثًا َعْن َطريَدٍة.
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ئُب الذِّ

ِمُر النَّ

َتعيُش اْلَكثيُر ِمَن اْلَحَيواناِت َعلى اأَلْرِض.

اْلَفْهُد

ْعَلُب الثَّ



اْلُخّفاُش 
اأَلْحَمُر

َوَلِكْن، ُهناَك اْلَكثيُر ِمَن اْلَحَيواناِت اأُلْخرى الَّتي 
َتْخَتفي َشْيئًا َفَشْيئًا.

بُّ اأَلْسَوُد  الدُّ
اْلَمْنُشوِريُّ

طائُِر »َأبو ِمْلَعَقة«

اْلُخْنَفساُء 
اْلِعْمالَقُة 

َطويَلُة 
اْلُقروِن

اْلَفراَشُة اْلَبْيضاُء 
ْعريِق  ذاُت التَّ

اأَلْسَوِد

َأيُِّل 
اْلِمْسِك

ُة اإِلَوزَّ
ّنوِر َسَمَكُة السَّ

ْقَلُق اللَّ



َما ِهَي اْلَحَيواناُت الَّتي َسَتْنَقِرُض َقريبًا؟

إِنَّ اْلَحَيواناِت الَّتي َتْظَهُر في َهذا اْلِكتاِب ِهَي َعلى َوَشِك االْنِقراِض،

. َولَِذلَِك اْختاَرْتها َهْيَئُة اْلِحفاِظ َعلى اْلبيَئِة في كوريا لَِتْعزيِز اْلَوْعِي اْلبيئِيِّ



ِجُه إِلى اأَلْسَوإ؟ َهْل َنتَّ
غيل - وون كيم )أستاذ العلوم الّطبيعّية، جامعة سيول(

ُحها. َكما َأنَّ النَّْحَل  ُيْمِكُن لأَِلْزهاِر َأْن َتْنُجَو أَلنَّ النَّْحَل َواْلَفراَش ُتَلقِّ
َواْلَفراَش ال ُيْمِكُنها اْلَعْيُش ِمْن دوِن َرحيِق اأَلْزهاِر. َفاأَلْزهاُر َوالنَّْحُل 

َواْلَفراُش ُمْرَتبَِطٌة ُمْنُذ اأَلَزِل، َوال ُيْمِكُن إِلْحداها اْلَبقاُء ِمْن دوِن اأُلْخرى. 
ُر اأَلْكَبُر في اْلبيَئِة،  َوَلِكْن، إِذا اْخَتفى اإِلْنساُن َعْن َسْطِح اْلَبسيَطِة، َوُهَو اْلُمَؤثِّ

َفَهْل َسَتكوُن اْلَمْخلوقاُت اْلُمْبَتِهَجُة َأْكَثَر ِمْن تِْلَك 
اْلَحزيَنِة؟

َلَقِد اْزداَد َعَدُد ُسّكاِن اأَلْرِض َشْيئًا َفَشْيئًا َعْبَر 
نيَن. َوَلِكنَّ اْلُعلوَم َواْلَمهاراِت َشِهَدْت  السِّ

راٍت َكبيَرًة ِخالَل الّسَنواِت اْلِمَئَتْيِن واْلَخْمسيَن اْلماِضَيِة. َوُتَسّمى َهِذِه  َتَطوُّ
ّكاِن بَِشْكٍل  ِة، اْزداَد َعَدُد السُّ َمنِيَّ َة. َوَبْعَد َهِذِه اْلَفْتَرِة الزَّ ناِعيَّ ْوَرَة الصِّ اْلِحْقَبُة الثَّ

ُة الَّتي كاَن َعَدُدها َثالَثَة َمالييَن َقْباًل، َأْصَبَحِت  ّكانِيَّ عاُت السُّ هائٍِل. َفالتََّجمُّ
َة َبالييَن َونِْصَف اْلبِْليوِن! اآلَن ِستَّ

ِة اأُلْخرى؟ َلَقْد َحَصَل َمَعها اأَلْمُر بَِشْكٍل  َوَلِكْن، ماذا َحَصَل لِْلكائِناِت اْلَحيَّ
ِة  ّكانِيِّ اْلَكبيِر، اْنَخَفَضْت َأْعداُد اْلكائِناِت اْلَحيَّ ُموِّ السُّ ُمعاِكٍس. َفُمْنُذ النُّ

اأُلْخرى بِنَِسٍب َتَتراَوُح َبْيَن 10 بِاْلِمَئِة َو100 بِاْلِمَئِة.
ِة الَّتي كاَنْت َتْنَقِرُض.  ُمْنُذ ِمَئِة عاٍم، َلْم َنُكْن َنْعِرُف ِجْنَس اْلكائِناِت اْلَحيَّ

ا بَِهذا اْلَمْوضوِع. َفَلَقْد كانوا ُمْنَشِغليَن  َوَكَذلَِك َلْم َيُكْن َأَحٌد ِمَن الّناِس ُمْهَتمًّ
دوِد، َوبَِقْطِع َأْشجاِر اْلغاباِت، َوَتْجفيِف َسَبخاِت  بِبِناِء اْلُمُدِن، َوإِقاَمِة السُّ

ُهُم اْلَوحيُد ُهَو َحْفَر  واِطِئ لِْلُحصوِل َعلى اْلَمزيِد ِمَن اأَلراضي. كاَن َهمُّ الشَّ
تيَجُة اْنِقراَض َعَشراِت  ماِل. َوكاَنِت النَّ اأَلْرِض اِلْستِْخراِج اْلَمزيِد ِمَن الرِّ

ِة َأِو اْقتِراَبها ِمْن َشفيِر ااِلْنِقراِض. اآلالِف ِمَن اْلكائِناِت اْلَحيَّ
َحّتى في كوريا، كاَن بِإِْمكانِنا سابِقًا ُمشاَهَدُة 
، َوَلِكنَّها  اْلَعديِد ِمَن اْلَحَيواناِت بَِشْكٍل عاِديٍّ

ْئُب  ِمُر َوالذِّ اْخَتَفِت اْلَيْوَم. َفَلَقِد اْخَتَفى النَّ
َواْلَفْهُد، َكما صاَرِت اْلَفراشاُت اْلَبْيضاُء ذاُت الّتْعريق اأَلْسَوِد َواْلَخناِفُس 

اْلِعْمالَقُة َطويَلُة الُقروِن َعلى َوْشِك ااِلْنِقراِض. إِضاَفًة إِلى َأنَّ َأْسماَك 
وِط الَّتي كاَنْت َتْسَبُح في اْلَجداِوِل الّصاِفَيِة َقِد اْخَتَفْت َأْيضًا.  بُّ ّنوِر َوالشَّ السَّ

باتاِت َواْلَحَيواناِت، غاَدَرِت  َن ِمْن َتْوجيِه اْهتِماِمنا إِلى النَّ َفَقْبَل َأْن َنَتَمكَّ
ْعَبِة. ِة الصَّ روِف اْلبيئِيَّ َأْقُلِم َمَع الظُّ ْن ِمَن التَّ اْلَحَيواناُت كوريا أَلنَّها َلْم َتَتَمكَّ

َدِة  َواْلَيْوَم، ُيحاِوُل اْلَكثيُر ِمَن الّناِس اْلُمحاَفَظَة َعلى اْلَحَيواناِت اْلُمَهدَّ
بِااِلْنِقراِض. َوَمَع اْختِفاِء اْلغاباِت في الّصيِن، َبَدَأْت َحَيواناُت اْلباْندا الَّتي 
كاَنْت َتعيُش في غاباِت اْلَقَصِب بِاالْختِفاِء. َكما َأنَّ َبَقَرَة اْلَبْحِر الَّتي َتْسَبُح 

ِس ُمالَحظاُت اْلُمَدرِّ

َدًة بِاالْنِقراِض  ِمَن اأَلْنهاِر إِلى اْلبِحاِر َبْحثًا َعِن اْلِمياِه الّداِفَئِة أْصَبَحْت ُمَهدَّ
َأْيضًا.

ِة، َتْحميها َقوانيُن َتْمَنُع اْصِطياَدها. يَّ ٍة لِْلَحَيواناِت اْلَبرِّ َوَهَكذا، َتمَّ إِْنشاُء َمْحِميَّ
موَر َواْلُفهوَد َواْلباْندا... ُتصاِرُع لِْلَبقاِء  ْغِم ِمْن َهذا، َفإِنَّ اأُلسوَد َوالنُّ َوبِالرُّ

ُرها  إِلى جانِبِنا. َوَنْحُن َنْعِرُف َأْشكاَلها َوَطريَقَة َعْيِشها، ولَِذلَِك َسَنَتَذكَّ
ْغِم ِمْن َأنَّها َقْد َتْخَتفي َيْومًا َعْن َسْطِح اأَلْرِض. دائِمًا، بِالرُّ

َوإِذا َأَخْذنا في َعْيِن االْعتِباِر اْلُعْضِوّياِت اْلِمْجَهِرّيَة الَّتي َلْيَسْت َلَدْيها 
ِة َعلى  ُرها بِها، واْلَمْوجوَدَة إِلى جانِِب اْلكائِناِت اْلَحيَّ َأْسماٌء ُيْمِكُننا َتَذكُّ

َسْطِح اْلَبسيَطِة، َفإِنَّ اْلَكثيَر ِمْنها َسَيْخَتفي َأْيضًا ِمْن دوِن َأْن َنِعَي َذلَِك!

باتاِت َواْلَحَيواناِت. َكما  ِة ُتْسَتْخَرُج ِمَن النَّ يَّ بِّ إِنَّ َأْكَثَر ِمْن نِْصِف َأْدِوَيتِنا الطُّ
باتاِت ُتَنّقي اْلَهواَء َوَتْجَعُلُه َنظيفًا. َفماذا ُيْمِكُننا إِعطاؤها ُمقابَِل َهذا؟ َأنَّ النَّ



ْفِل في جاِمَعِة  ْت ُعلوَمها اْلعالَِيَة في ِعْلِم َنْفِس الطِّ َفُة سشيل كيم َوَأَتمَّ َجِت اْلُمَؤلِّ َتَخرَّ
ِة، َكما  سانغ كيون كوان. َوِهَي َتْعَمُل َكُأْستاَذِة CBS في َمدَرَسِة َتْعليِم اْلِخْدَمِة االْجتِماِعيَّ

ِة بِاأَلْطفاِل َواأَلْوالِد َوَتْأليِفها. َوِر اْلخاصَّ َأنَّها ُتشاِرُك في إِْعداِد ُكُتِب الصُّ
َنا، َوِطْفٌل، ِطْفٌل، ِطْفٌل َصغيٌر، َواْلَيْوُم الَّذي َعَصَفْت فيِه  نا ُكلَّ ِمْن َأَهمِّ َأْعمالِها: َأبونا ُيِحبُّ

ْفُل َغْيُر اْلُمطيِع. الّريُح َوَأْمَطَرْت َوَأْثَلَجْت. َكما قاَمْت بَِتْرَجَمِة ِكتاِب الطِّ

ِة، َوَعِمَل  ّساُم جانغ هو - جن بِاْختِصاِص َتْعليِم الُفنوِن ِمَن اْلجاِمَعِة اْلكوِريَّ َج الرَّ َتَخرَّ
. ِمْن  ا َكَرّساٍم ُمْسَتِقلٍّ ٍم لدى Young Stationery وArt Box. َوُهَو َيْعَمُل حالِيًّ ُكُمَصمِّ

ِل  ْيِن اأَلوَّ فَّ َأْعمالِِه: راشيل كارسون، َوِرْحَلُة بِْذَرِة َنْبَتِة اْلِهْنِدباِء، َواْلُمساِفُر َوِشْعٌر لِلصَّ
ْيِن الّثالِِث َوالّرابِِع. فَّ َوالثَّاني، َوِشْعٌر لِلصَّ

ُر كيم غيل - وون ِمْن جاِمَعِة هانكوك كيوون بِاْختِصاِص ِعْلِم اْلَحَيواِن،  َج اْلُمَحرِّ َتَخرَّ
ِة. َكما َعِمَل َكباِحٍث  َوَحَصَل َعلى ُدْكتوراه في ُسلوِك اْلَحَيواِن ِمْن جاِمَعِة نانسي اْلَفَرْنِسيَّ
ِة. ِمْن َأْعمالِِه:  ُس ُعلوَم اْلَحياِة في جاِمَعِة سيول اْلَوَطنِيَّ في جاِمَعِة ويسكونسن، َوُهَو ُيَدرِّ

َتْربَِيُة ِصغاِر اْلَحَيواناِت، َوَكْيَف َتْبني اْلَحَيواناُت ُبيوَتها، َوِهْجَرُة اْلَحَيواناِت.




